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1. Lähtökohdat ja olympialaisten valinnat 

a) Valintajärjestelmä tukee tavoitetta saada olympialaisiin parhaat ja eniten menestyspotentiaalia omaavat 
urheilijat, jotka kilpailujen aikana ovat parhaassa tuloskunnossa. 

b) Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelee yhteistyössä lajiliittojen kanssa valintakriteerien (katso kohta 2) 
mukaiset olympiavalinnat. 

c) HUY valitsee valintakriteerien mukaisesti urheilijat/joukkueet olympialaisiin. Olympiakomitean hallitus 
vahvistaa valinnat. Ellei hallitus vahvista urheilija/joukkuevalintoja, asia palautuu HUY:n uudelleen 
valmisteltavaksi tarpeellisin ohjein (HUY:n ohjesääntö, 7 §) siltä osin kuin esitystä ei ole vahvistettu.  

d) HUY valitsee olympiajoukkueen muut jäsenet (yleisjohto, lajijohto, valmentajat ja terveydenhuolto) 
olympiakisabudjetin ja kisojen akkreditointikiintiöiden rajoissa ja huomioi mahdollisuuksien mukaan 
lajiliittojen toiveet. 

e) Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavan valinnan” periaatetta, eli urheilijoita ja joukkueen muita 
jäseniä voidaan valita valintakriteerien täyttymisen kuluessa. Viimeinen mahdollinen valintapäivä on 
kuitenkin Pekingin Olympiakisajärjestäjien Final Sport Entry-päivä 24.1.2022. 

f) Olympialaisiin valittavan urheilijan ja joukkueen muun jäsenen tulee sitoutua toimimaan kulloinkin 
voimassa olevan Olympiakomitean vastuullisuusohjelman (http://www.olympiakomitea.fi/vastuullisuus) 
yksilöä koskevien periaatteiden mukaisesti sekä muutenkin käyttäydyttävä urheilussa ja sen ulkopuolella 
esimerkillisesti. 

g) Mikäli urheilijaa, tai joukkueeseen ehdolla olevaa muuta joukkueen jäsentä  

- koskevaa sellaista kurinpitoasiaa , joka on mainittu Liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista 
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevissa kurinpitomääräyksissä, käsitellään 
urheilujärjestön kurinpitoelimessä tai  häntä   on rangaistu  sellaisesta  rikkomuksesta 

- tai hän on esitutkinnan alla tai häntä vastaan on nostettu tuomioistuimessa syyte tai hänet on tuomittu; 

o rikoksesta, josta vähimmäisrangaistus on vähintään neljä kuukautta vankeutta tai 

o muusta rikoksesta, joka on ilmeisessä ristiriidassa urheilun piirissä toimivalta 
henkilöltä ja Olympiajoukkueen jäseneltä edellytettävältä käytökseltä,  

on Suomen Olympiakomitealla oikeus olla valitsematta kyseistä urheilijaa/joukkueeseen ehdolla olevaa 
muuta jäsentä Olympiajoukkueeseen.  

h) Olympiakisoihin tähtäävän urheilijan tai joukkueeseen ehdolla olevan muun jäsenen tulee välittömästi 
ilmoittaa hänen kohdistuvista rikosepäilyistä lajiliitolleen ja Olympiakomitealle. Jo kärsitty 
kurinpitorangaistus tai rikostuomio eivät ole esteenä valinnalle joukkueeseen, muista kuin erittäin 
painavista syistä. 
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2. Valintakriteerit 

 
1§ Olympialaisiin voidaan valita urheilijat/joukkueet, joilla HUY katsoo oman harkintansa mukaan 

olevan kansainvälisten näyttöjen perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua 16 
(yksilöurheilijat)/8 (joukkueet) parhaan joukkoon. Arvioinnissa ja harkinnassa otetaan huomioon 
kauden 2020 - 2021 ja alkukauden 2021 - 2022 maailmanmestaruus-, maailman cup:ien ja Pekingin 
Olympialaisten karsintakilpailujen tulokset sekä lajin virallinen maailman ranking. 

 
2§ Olympialaisiin voidaan valita HUY:n harkinnalla myös uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa 

olevia urheilijoita, jotka myös muiden kuin yllä kohdassa 2.1§ mainittujen kansainvälisten 
näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden 
arvokilpailumenestyjiksi. 

 
3§ Valinnoissa huomioidaan kansainväliset lajikohtaiset Pekingin Olympialaisten valintakriteerit. 
 
4§ Mikäli kohtien 2.1-2.3§ perusteella kriteerit täyttäviä urheilijoita on enemmän kuin yksi, valitaan 

urheilijat HUY:n harkinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen yllä kuvattuja 
arviointikriteereitä. 

 


